Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Audi

tammikuu
2012

A3, 2.0 CR TDI-moott.

valmaika
mallivuodet 2010, 2012 asti

Polttoaineen korkeapainejohtimissa saattaa esiintyä värähtelymurtumia materiaalivirheen vuoksi, mikä johtaa polttoainevuotoihin.
Tämä saattaa aiheuttaa myös merkittäviä käyntihäiriöitä.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa johtimet ja varustaa nämä värinänvaimentimin, vaikka ei murtumia esiintyisikään. Vaurioituneet
johtimet vaihdetaan.
Työ kestää muutamia tunteja ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään toimintakoodilla "23J8" huoltovihkoon ja kyseisellä
koodilla merkityllä tarralla varapyöräkoteloon.

BMW

maaliskuu
2012

3 - ja 5- sarjat

valm.aika
2003 - 2010

Tavaratilassa sijaitsevan akun +-kaapelin suojaus saattaa
aiheuttaa virtapiiriin häiriöitä ja myös oikosulun palovaaroineen.
Ajoneuvon edustaja asentaa kaapelille uuden suojauksen.
Työ kestää n. ½ h ja on asaikkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään BMW-diagnoosijärjestelmään.

BMW

joulukuu
2012

X5, X6, 3.0 dieselmoott.

valm.aika:

Laturin kiinnityspultit saattavat matalissa lämpötiloissa murtua.
Murtuminen johtaa myös vesipumpun ja ohjaustehostimen pumpun
toimintojen loppumiseen. Valmistajan mukaan tämä on havaittavissa varoitusvalojen syttymisenä kojelaudassa.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseiset pultit.
Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään ajoneuvon diagnoosijärjestelmään.

07/2006 - 09/2012

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

BMW

tammikuu
2012

Mini Cooper S,
Mini John Cooper Works

valm.aika
03/2006 - 01/2011

Vesipumppu saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa pumpun.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan ajoneuvon diagnoositiedostoon.

BMW

lokakuu
2012

X5 , X6

valm.aika: 04 - 05/2012

Valmistajan mukaan saattaa ohjauksen hammastangon ohjaimen
työstövirheen vuoksi syntyä hydraulinestevuoto hammastangon
suojapalkeeseen. Tämän seurauksena saattaa syntyä ohjaustehostimen toimintahäiriö minkä seurauksena ohjausvoimat kasvavat
suuriksi ja aiheuttavat mahdollisia ohjausongelmia vaaratilanteissa.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko ohjausvaihdeyksikön.
Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.
Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Britax
lasten
istuin

huhtikuu
2012

Römer Baby Safe,
kahdella kannatinsilmukan
säädöllä jalustassa

valm.aika
01.02. - 31.03.2012

Materiaalivirheen vuoksi saattaa istuimen kannatinsilmukka
äkillisesti löystyä ja istuimella istuva lapsi pudota.
Kyseisen tuotteen käyttäjiä kehoitetaan ottamaan yhteys Britaxin
myyjään, istuin vaihdetaan veloituksetta.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Chevrolet

kesäkuu
2012

Captiva

valm.aika
mallivuosi 2011

Valmistusvirheen vuoksi saattaa polttoainetankin täyttöyhde vuotaa
ja aiheuttaa polttoainevuodon ja palovaaran.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa yhteen tiiviyden ja tarvittaessa vaihtaa
koko tankin.
Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Daihatsu

lokakuu
2012

Gran Move

valm.aika: 1999 alusta
valm.numerot:
1.5 l moottorit: JDAG30G000500447 …516051
1.6 l moottorit: JDAG301G000501250 …508762

Valmistajan mukaan saattaa jäähdyttimen paisuntasäiliön ylitäyttö
aiheuttaa jäähdytysnestevuodon. Vuotava neste joutuu alla olevaan
turvatyynyn ohjausyksikköön aikaansaaden mahdollisen oikosulun.
Valmistajan mukaan tämä johtaa varoitusvalon syttymiseen. Mikäli
tähän ei reagoida, saattaa matkustajan puoleinen etuturvatyyny
laueta äkillisesti itsekseen.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa, onko ohjainyksikkö kastunut ja
vaihtaa tämän tarvittaessa. Lisäksi asennetaan yksikölle suojaus.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään sähköiseen huolto- ja takuutiedostoihin.

Fiat

toukokuu
2012

Dobblo Work Up

valm.aika
03/2011- 12/2011

Makuulaverin alapuolinen kiinnityssanka saattaa antaa periksi
kuormitettaessa. Täma saattaa vaikuttaa laverin vakavuuteen ja
aiheuittaa vaaraa muille matkustajille.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnityssangan vahvistettuun malliin.
Työ kestää n. 2 h ja asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään valkealla väritäplällä sangan kiinnitysruuviin tilan
seinämässä.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Ford

tammikuu
2012

Fiesta,
1.4/1.6 TDCI-dieselmoott.

valm.aika
21.07.2011 - 02.11.2011 valm. Köln
22.08.2011 - 28.10.2011 valm. Valencia

Pakokaasujärjestelmän eräs porauksen messinkitäyte saattaa
löystyä minkä seurauksena kuumia pakokaasuja saattaa
tunkeutua moottori tilaan. Muovista valmistettu jäähdyttimen
suojus kuumentua voimakkaasti tämän seurauksena ja
mahdollisesti sulaa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen
messinkitäytteen teräksiseen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle
maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään ajoneuvon edustajan huoltotiedostoon.

Ford

marrakuu
2012

Fiesta pakettiauto

valm.aika:

Keskipilarin turvavyön kiinnityspultin vastinlevy on lujuudeltaan
riittämätön ja tämän kierre saattaa onnetomuustilanteissa löystyä ja
aiheuttaa etuisistuimen matkustajalla huomattavasti kasvaneen
onnettomuusriskin.
Ajoneuvon edustaja asentaa kiinnitykseen vahvikelevyn.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu ivrheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon koodilla "2C456"

helmikuu
2012

Focus, C-max,
1.6/1.8/2.0 TDCi ja
1.8/1.8 Flexifuel, 2.0 bens.

Ford

30.09.2008 - 14.05.2012

valm.aika
Focus:
19.02.2004 - 31.05.2006 (1.6 TDCi)
01.01.2006 - 31.05.2006 (2.0 bens.)
C-max:
01.06.2006 - 22.05.2007 (1.6 TDCi)
01.06.2006 - 25.01.2007 (1.8/2.0 bens)
01.06.2006 - 25.01.2007 (1.8/2.0 TDCi)

Kosteushäiriö tuulettimessa saattaa aiheuttaa oikosulun ja
toimintahäiriön, palovaaraakaan ei ole poissuljettu.
Ajoneuvon edustaja täydentää tuulettimen virransaantia lisäjohtimistolla, joka syöttää virtaa tuuletinmoduliin tilanteissa joissa
sytystysvirta on katkaistu. Lisäksi moduliin asennetaan
lisäsuojaus, joka estää kosteuden tunkeutumisen ja korroosion.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Suoritetun työn tunnistaa lisäsuojauksesta.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Ford

joulukuu
2012

Focus CC

valm.aika:
01.06.2006 - 30.04.2007

Tiesuola saattaa tunkeutua jäähdytyspuhaltimen ohjainyksikköön,
aiheuttaa ylikuumenemisen ja epäedullisissa tapauksissa jopa
palovaaran.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjainyksikön ja tarvittaessa asentaa
kaapeloinnin, joka katkaisee virransyötön moduliin, kun sytytysvirta
on katkaistu. Lisäksi asennetaan yksikölle suojaus, joka estää
tämän kastumisen ja korroosion.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on satavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon koodilla "2C470".

Ford

joulukuu
2012

Ranger (Pick Up)

valm.aika:
05.09.2011 - 10.05.2012

Takaistuimen säädön lukitus ei lukitse istuinta kunnollisesti ja tämä
saattaa suurilla kuormituksilla (onnettomuustilanteissa) johtaa
istuinsäädön pettämiseen.
Ajoneuvon edustaja korjaa säätölaitteiston.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltiojoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa

ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Ford

joulukuu
2012

Transit Connect

valm.aika:
01.06.2011 - 31.10.2011

Lasinpyyhinkoneiston ohjausvarren ja niveltapin liitos saattaa
löystyä ja aiheuttaa että ohjausvarsi ei kiinnity tarpeelisella puristusvoimalla tappiin saattaa jopa irrota aiheuttaen näkyvyysongelmia.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausvarret.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle mkasuton.
ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Honda

helmikuu
2012

Civic, Tyyppi R

valm.aika
2007 - 20120

Moottorin kaapelikimppu saattaa olla virheellisesti sijoitettu ja tämä
saattaa aiheuttaa hankautumia. Tämän seurauksena saattaa
syntyä kontaktivirheitä oikeanpuoleisissa ajovaloissa,
sumuvaloissa,suuntavilkuissa, jarruvaloissa ja/tai äänimerkissä.
Epäedullisssa tapauksissa saattaa syntyä kaapelipalo.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa kaapelikimpun sijoituksen.
Tapauksesta riippuen korjataan sijoitus tai vaurioituneena
uusitaan kokonaan. Työ kestää tapauksesta riippuen 10 min:sta
neljään tuntiin ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään pistepuikolla kirjainyhdistelmän VIN-Nr alle moottoritilassa.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Honda

kesäkuu
2012

CR-V, 2.0 bensiinimoott.

valm.aika
07.11.2001 - 17.09.2004
valm.numerot
SHSRD8'''2U000101 - …. 999999
SHSRD8'''3U1001 - ….999999
SHSRD''' 4U200101 - ….999999

Valokatkaismen kaapelipistokeliitos saattaa olla löysä ja tämän
seurauksena pistokkeen kohdistus kulua aiheuttaen kohonneen
ylimenovastuksen ja liitoksen kuumenemisen ja sulamisen.
Tämän seurauksena syntyy virtakatkoksia ja ajovalojen toimintahäiriöitä.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa 16-napaisen pistokkeen ja
valokatkaisimen liitoksen ja edelleen vaihtaa nämä tarvittaessa.
Työ kestää n. tunnin (vaihtotyö) ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään ajoneuvon tiedostoon.

Honda

lokakuu
2012

Jazz, Civic, automaattivaiht.

valm.aika:
06.05.2008 - 13.12.2011

Vaihteiston ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa, että liikkeelle
lähdettäessä pysäköintiasennosta ohjelma ei aktivoidu tai kytkee
peruutusvaihteen päälle.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa peruutusvaihdekytkennän ja vaihtaa
tämän tarvittaessa. Tämän lisäksi päivitetään vaihteisto-ohjelma.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään valmistusnumeron yhteyteen.

Hyundai

lokakuu
2012

Elantra (XD), Coupe (GK)

valm.aika:
Coupe: 2000 - 2003
Elantra: 2002 - 2003

Poikittaisten etutukivarsien voimakas korroosio saattaa johtaa
puhki- ruostumiseen ja lujuusongelmiin ja edelleen turvallisuuden
vaarantumiseen.
Ajoneuvon edustaja suojaa tukivarret korroosionestoainein ja
korroosion heikentämät tukivarret uusitaan
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Hyundai

maaliskuu
2012

1x35, 1.7CRDi-moottorit

valm.aika
2010 valm.nro
U5Y…

Jarrutehostimen alipainepumppu saattaa lopettaa toimintansa.
Tästä seuraa tarvittavan poljinvoiman huomattava kasvu ja pidentyneet jarrutusmatkat. Jarrujärjestelmä muilta osin toimii normaalisti.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa alipainepumpun.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden mukaisesti
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään sisäiseen takuutiedostoon.

Jeep

lokakuu
2012

Cherokee, Liberty (KJ)

valm.aika:
mallivuodet 2004 - 2005

Taka-akselin alatukivarsissa saattaa ilmetä voimistunutta korroosiota, joka saatta johtaa osan lujuuden heikentymiseen ja jopa
tukivarsien murtumiseen. Tämän seurauksena ajovakavuus ei
enää ole mahdollista.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa tarvittaessa molemmat tukivarret.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden puitteissa
ilmoitettu.
Työ merkitään edustajan tiedostoon merkinällä "L27"

KIA

maaliskuu
2012

Sportage, 1.7CRDimoottorit

valm.aika
05.10.2010 - 30.04.2011

Jarrutehostimen alipainepumppu saattaa liopettaa toimintansa.
Tästä seuraa tarvittavan poljinvoiman huomattava kasvu ja pidentyneet jarrutusmatkat. Jarrujärjestelmä muilta osin toimii normaalisti.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa alipainepumpun.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden mukaisesti
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan takuutiedostoon toimintakoodilla
"120S01"

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Knaus

lokakuu
2012

Tabbert matkailuauto
Sky TI

valm.aika:

Muovinen katon verhous tuulilasin yläpuolella saattaa ajon aikana
irrota. Näin sattuessa saattavat irtoavat osat vaarantaa takana tulevan liikenteen.
Ajoneuvon edustaja asentaa lisäkiinnityskulman verhoukseen.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan tiedostoon nähtävillä olevan kiinnityskulman ohella.

lokakuu
2012

Tabbert BoxStar 600,630

valm.aika:
mallivuodet 2011 - 2012

Knaus

04/2011 - 06/2012

Ulosvedettävän istuimen turvavyön ruuvikiinnitys saattaa kovassa
kuormituksessa löystyä (onnettomuus) ja aiheuttaa kasvaneen
loukkaantumisriskin.
Ajoneuvon edustaja asentaa kyseissä ajoneuvoissa modifioidun
kiinnityksen istuimeen.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Lancia

tammikuu
2012

Ypsilon (tyyppi 312)

valm.aika
mallivuosi 2011
valm.numerot
ZLA312000000000 - …5028935

ABS-johdinkimppu saattaa hankautua akun kannattimen kulmaan.
Tämän seurauksena ABS-toiminto häiriintyy ja kojelaudassa syttyy
ao. varoitusvalo. Perusjarrutoimintoihin tämä ei kuitenkaan vaikuta.
Tarkastuksen yhteydessä koskien 1.2 l bensiinimoottoreita (69 hv)
vaihdetaan myös ruiskutussuutinten sulake.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa johtimiston kunnon ja tarvittaessa
asentaa johtimistolle lisäsuojuksen.
Ruiskutussuutinten 10 A sulake vaihdetaan työn yhteydessä
15 A sulakkeeseen.
Työt kestävät n. 1 h ja ovat asiakkaalle maksuttomia.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työt ovat tunnistettavissa johtimiston suojuksesta ja sulakkeesta
paikassa F 17 sulakerasiassa.

Maserati

toukokuu
2012

Gran Turismo,
Cran Cabrio (M145)

valm.aika
2007 - 2010

Valmisvirheen johdosta ajoneuvon takavalot saattaavat mennä
epäkuntoon, kaikkien muiden, kuten jarruvalot, suuntavilkut jne
toimiessa ja aiheuttaa kriittisiä ajotilanteita takana liikkuville.
Ajoneuvon edustajan mukaan vika ilmoitetaan vikainfossa.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa valojen toiminnan ja tarvittaessa
vaihtaa molemmat valaisimet annettujen ohjeiden mukaan.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Mercedes

lokakuu
2012

SL (tyyppi231)

valm.aika:
28.09.20122 - 22.03.2012

Daimler Benz on kokeissaan havainnut uuden kylmäaineen
omaavan kohonneen palovaaran ja vetää siksi pois markkinoilta
kylmäaineen R- 1234yf.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa SL-malleihin kylmäaineen R-134a.
Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on käytössä olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään R- 134a- kylmäaineteipillä moottoritilaan ja
edustajan sisäiseen tiedostoon.

Mitsubishi

maaliskuu
2012

Lancer, 1.8 DI-D-moottorit

valm.aika
2011

Laturin hihnapyörän kiinnityspintaan saattaa olla syntynyt
työstettäessä muodonmuutos, minkä vuoksi tämän esijännitys jää
liian pieneksi ja hihnapyörä löystyy. Hankalimmassa tapauksessa
tämä irtoaa akseliltaan ja latauksen merkkivalo syttyy.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko laturin hihnapyörineen.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Nissan

maaliskuu
2012

Juke, turbo-dieselmoott.

valm.aika
08.03.2010 - 14.11.2011

Virheellinen ahtopainetunnistin saattaa aiheuttaa
käynnistysongelmia tai moottorin pysähtymisen.
Tunnistin epätiiviinä antaa väärää signaalia
moottorinohjausyksikölle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tunnistimen.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Nissan

huhtikuu
2012

Pathfinder (R 51),
Navara (D 40)

valm.aika
Pathfinder: 01.11.2004 - 05.11.2009
Navara: 30.05.2005 - 29.09.2009

Liikehtiminen etuistuimilla saattaa aiheuttaa istuintyynyn
painumisen siten, että istuimen keinonahkavarhoilu koskettaa
istuimen säätökatkaisinta ja saattaa johtaa kriittisiin ajotilanteisiin.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa verhoilun modifioituun versioon.
Työ kestää n. ½ h ja asakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille tiedottamisesta ei tietoa.
Työ merkitään huoltotiedostoon.

Nissan

toukokuu
2012

Qashqai,Qashqai+2
1.6 dCi-moottorit

valm.aika
25.09.2011 - 05.01.2012

Polttoainesuotimen ja polttoainejohtimen liitos saattaa olla
riittätömästi varmistettu ja saattaa aiheuttaa epätiiveyttä. Tämän
lisäksi saattaa ilmetä, että polttoaineen esilämmittimen pistoke on
kiinnittynyt puutteellisesti ja aiheuttaa katkoksia lämmityksessä.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitosten tilan ja tarvittaessa korjaa
nämä. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton.
Virheestä on ilmoitettu edustajille.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Nissan

lokakuu
2012

Qashqai, Qashqai 2+,
NV 200

valm.aika:
Qashqai: 27.02. - 16.05.2012
NV 200: 27.02. - 20.04.2012

Ohjauspyörän navalla saattaa olla puutteellinen lujuus.
Käytettäessä suuria ohjausvoimia on mahdollista, että ohjauspyörä
irtoaa ohjausakselista. Tällöin menetetään ajoneuvon ohjattavuus.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjauspyörän navan valuajan ja
vaihtaa pyörän tarvittaessa.
Tarkistus kestää neljännestunnin ja vaihtotyö n. ½ h.
Ilmoituksesta ajonevon haltijoille ei tietoa.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Opel

kesäkuu
2012

Antara

valm.aika
mallivuosi 2011

Valmistusvirheen vuoksi saattaa polttoainetankin täyttöyhde vuotaa
ja aiheuttaa polttoainevuodon ja palovaaran.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa yhteen tiiveyden ja tarvittaessa
vaihtaa koko tankin.
Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Opel

lokakuu
20112

Antara

valm.aika:

ABS-modulin venttiilin sinkitys saattaa reagoida jarrunesteen
kanssa ja irrota. Irtoaines saattaa aiheuttaa sulkuventtiilin
takertelua ja valmistajan mukaan aiheuttaa pidentyneen
poljinmatkan ja pehmentyneen poljintunnon. Tämä heikentää
jarrustehoa ja saattaa aiheuttaa turvallisuusriskejä.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa tarvittaessa koko jarrumodulin ja
huuhtelee jarruputket. Tarvittaessa vain huuhdellaan
jarrujärjetelmä ja täytetään uudelleen.
Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

maaliskuu
2012

Monterey, 3.0 l diesel

Opel

mallivuodet 2007 - 2010

valm.aika
mallivuodet 1998 - 1999

Kaasuläpän tunnistimen muuttunut kosketusvastus saattaa
aiheuttaa moottorin joutumisen tahattomasti korkeille kierroksille.
Tämä saattaa aikaansaada kriittisiä ajotilanteita.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa vastuksen ja vaihtaa tämän
tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään valkoisella väritäplällä imukanavaan.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Opel

maaliskuu
2012

Vivaro, Movano

valm.aika
2007 - 2011

Lisälämmittimen virheellinen pakokaasujen ohjaus saattaa johtaa
kuumien kaasujen ohjautumisen polttoainetankille. Tankki saattaa
tämän johdosta lämmetä tarpeettomasti.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa lämmittimen pakokaasuputken ja
tankin. Tarvittaessa vaihdetaan tankki ja lämmittimen osat.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään
punaisella värimerkillä täyttöaukon luukun sisäpuolelle.

Opel

lokakuu
2012

Zafira Tourer

valm.aika: mallivuosi 2012
valm.numerot:
C2 015615 - 038907
043773 - 046502

Ajoneuvon valmistajan ilmoituksen mukaan etumatkustajan
turvatyynyn laukeamisen yhteydessä tyynyn kansi ei avaudu
suunnitellulla tavalla tai saattaa irrota. Molemmissa tapauksessa
tämä saattaa aiheuttaa kasvaneen loukkaantumisriskin.
Ajoevon edustaja tarkistaa kojelaudan ja vaihtaa tämän tarvittaessa.
Työ kestää (tarkistus) n. ½ h ja vaihtotyö n. 3 h. ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Peugeot

maaliskuu
2012

207, 82 kW diesel,
115 kW bensiinimoottorit

valm.aika
ei tiedossa
valm.numerot
ei tiedossa

Akun maadoitusjohdin akun ja vaihteiston välillä saattaa murtua.
Tämän seurauksena moottori pysähtyy.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa maadoituskaapelin kyseisiin
ajoneuvoihin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Peugeot

maaliskuu
2012

207

valm.aika
ei tiedossa

Sulakerasia saattaa puutteelisen kiinnityksen ja virheellisen
kiristysmomentin vuoksi aiheuttaa vaikeutuneen moottorin
käynnistymisen ja diagnoosimerkkivalojen häiriön.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko sulakerasian.
Työ kestää n. 1 h ja asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille tiedottamisesta ei tietoa.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Peugeot

maaliskuu
2012

508

valm.aika
ei tiedossa

Lasinpyyhkimen varsi saattaa löystyä akselissaan puutteellisen
kiristrysmomentin vuoksi ja pyyhkimen toiminta häiriintyä.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa ja tarvittaessa kiristää akselimutterin
oikeaan momenttiin.
Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon edustaja tiedottanut virheestä.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Porsche

maaliskuu
2012

Cayenne, Cayenne S,
Ceyenne Turbo

valm.aika
mallivuodet 2010 - 2011

Valonheittimien kiinnityslevyjen jousien puutteellinen jäykkyys
saattaa aiheuttaa valonheittimien löystymisen ja kääntymisen.
Tämä saattaa vaarantaa muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.
Ajoneuvon edustaja asentaa jäykemmillä jousilla varustetut kiinnityslevyt valoheittimiin ja myös levyn kiinnitysnokat modifioidaan.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään
huoltovihkoon, lisälehdellä asnnusohjeineen ohjekirjaan

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Renault

helmikuu
2012

Kangoo II

valm.aika 01.03.2010 saakka

Turvavyön istuinkiinnityksestä istuimissa Typ GSFE 2W, ja 4W,
GSFE LA POSTE, PARERE tai INNOVANT puuttuu kiinnityspulttien
lukitukset. Tästä saattaa seurata pulttien löystyminen ja istuinkiinnityksen löystyminen.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnityspultit versioon, joissa on
lukitus. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään oikeanpuoleiseen etuiskunvaimentimen kiinnityksen
tuntumaan tarralla jossa merkintä "B1"

Renault

toukokuu
2012

Koleos

valm.aika
06. - 10.09.2010

Ohjaustehostimen ohjausyksikön elektrodin juotosvihre saattaa
aiheuttaa tehostimen toimintahäiriön, ohjausongelmia ja
samanaikaisesti STOP-varoitusvalon syttymisen kojelaudassa.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausyksikön.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään "C1"-varustetulla teipillä oikean etuiskunvaimentimen kupuun.

Renault

tammikuu
2012

Megame III, Cabrio, CC,
Scenic, EDC-automaattiv.

valm.aika
Megame III (kaikki mallivaihtoehdot)
12.01.2011 asti
Megame III Cabrio- Coupe
25.06. 2011 asti
Scenic
17.01.2011 asti

Valitun vaihdeportaan katoaminen saattaa johtaa vedon loppumiseen alle 20 km/h nopeuksilla. Tämän seurauksena ajotietokoneeseen ilmestyy ohje "tarkista pakokaasusysteemi" tai
"vaihteiston tarkistus". Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjaustietokoneen ohjelmatyypin ja tarvittaessa päivittää ohjelman.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään merkkiteipillä vasemman etuiskunvaimentimen
kuppiin.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Renault

lokakuu
2012

Megame 3, Scenic 3,
1.2 l 85 kW bensiini-.
moottori ( H5Ft )

valm.aika:

Riittämättömän alipaineen vuoksi imukanavassa saattaa jarrutehostimen toiminta vaikeutua siten, että jarrupoljinvoima kasvaa huomattavasti tehostimen toiminnan puutteen vuoksi.
Ilmiö valmistajan mukaan saattaa esiintyä vuoristossa moottorilla jarrutettaessa tai moottorin joutokkäynnillä polttoaineen
ruiskutuksen ollessa katkaistu.
Ajoneuvon edustaja päivittää moottorin ohjaustietokoneen ja
mukauttaa keskuselektroniikan.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston pohjalta
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään merkinnällä "N6" varustetulla tarralla vasemman
etuiskunvaimentimen kupuun. Moottoritilassa.

marraskuu
2012

Twizy

valm.aika: 2012

Renault

03/2012 - 08.08.2012

Mahdollisen vaurion vuoksi saattaa takajarrusatulan jarruvivun
akselin epätiiveys johtaa jarrunestevuotoon ja johtaa nestevajaukseen. Tämä saattaa johtaa jarrupaineen putoamiseen ja epäedulsessa tapauksessa jarrujen toimattomuuteen.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa takajarrusatuloiden tiiveyden, valmistusajan ja vaihtaa ne tarvittaessa.
Työ kestää tarkistuksen osalta n. ½ h, vaihto n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Seat

tammikuu
2012

Altea (5P), Leon (1P)
2.0 CR TDI-moottorit

valm.aika
03/2009 - 09/2009

Polttoaineen korkeapainejohtimissa saattaa esiintyä värähtelymur
tumia materiaalivirheen vuoksi, mikä johtaa polttoainevuotoihin.
Tämä saattaa aiheuttaa myös merkittäviä käyntihäiriöitä.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa johtimet ja varustaa nämä värinänvaimentimin, vaikka ei murtumia esiintyisikään. Vaurioituneet
johtimet vaihdetaan.
Työ kestää muutamia tunteja ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään toimintakoodilla "23K6" huoltovihkoon ja kyseisllä
koodilla merkityllä tarralla varapyöräkoteloon.

Seat

lokakuu
2012

Ibiza (6J)

valm.aika:
01.04.2010 30. - 30.11.2011

Konepellin avausvipu saattaa takerrella ympäröivään A-pilarin
verhoukseen. Tästä seuraa, että koneplti ei lukitu kunnollisesti
ja saattaa avautua ajossa aiheuttaen onnettomuusvaaran.
Valmistajan mukaan voivat käyttäjät vivun toimintaa tarkkailemalla
jatkaa ajoaan tarkistustilanteeseen asti.
Ajoneuvon edustaja asentaa kyseiseen verhoukseen
lisäkiinnityksen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään koodilla "55H3" varustetulla teipillä tavarasäiliön työkalutilaan ja merkinnällä huoltovihkoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Skoda

tammikuu
2012

Octavia, Superb, Yeti,
2.0 CR TDI-moottorit

valm.aika
mallivuodet 2009 - 2011
Yeti: mallivuosi 2010

Polttoaineen korkeapainejohtimissa saattaa esiintyä värähtelymurtumia materiaalivirheen vuoksi, mikä johtaa polttoainevuotoihin.
Tämä saattaa aiheuttaa myös merkittäviä käyntihäiriöitä.
Ajoneuvon edustaja tarkastaa johtimet ja varustaa nämä värinänvaimentimin, vaikka ei murtumia esiintyisikään. Vaurioituneet
johtimet vaihdetaan.
Työ kestää muutamia tunteja ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään toimintakoodilla "23K6" huoltovihkoon ja kyseisllä
koodilla merkityllä tarralla varapyöräkoteloon.

Smart

lokakuu
2012

Fortwo ( BR 451 )

valm.aika:
28.02. - 06.03.2012

Etujarrusatuloiden kannattimien kiinnityspultit saattavat olla kiristetyt
liian pienellä kiristysmomentilla. Tästä saattaa seurata, että satula
löystyy ja joutuu kosketuksiin levypyörän kanssa. Tämä saattaa
johtaa ajovakavuushäiriöihin.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa pulttien kireyden ja korjaa nämä tarvittaessa.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Subaru

maaliskuu
2012

Impreza, Forester

valm.aika
Impreza: 2001 - 2007
Forester: 2003 - 2008

Poikittaisten etutukivarsien voimakas korroosio saattaa aiheuttaa
osien lujuuden heikentymisen. Tämä saattaa johtaa
myöhemmässä vaiheessa jopa osien vaurioon.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa osien korroosioasteen ja suojaa
nämä korroosionestoaineella. Tarvittaessa vaihdetaan tukivarret.
Työ kestää ½ tunnista 2 tuntiin tehtävästä riippuen ja asiakkaalle
maksuton .
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään ajoneuvon edustajan tiedostoon.

Suzuki

maaliskuu
2012

Swift (NZ), Splash (EX),
SX4 (EY)

valm.aika
2011-2012

Ohjausakselin ja ohjausvaihteen välinen ruuviliitos (nivelristikko)
saattaa löystyä ja ajoneuvo muuttua ohjauskelvottomaksi.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseisen liitoksen kiristystiukkuuden
ja korjaa sen tarvitaessa.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.

Suzuki

helmikuu
2012

Swift (tyyppi NZ)

valm.aika
2011

ESP-ohjainyksikön virhe saattaa aiheuttaa toiminnan myöhästelyn
kriittisissä ajotilanteissa.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjain- ja hydrauliikkayksikön
modifioituun versioon.
Työ kesää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Toyota

marraskuu Avensis (T25), Corolla (E12) Valm.aika:
2012 Prius II (W20)
Avensis: 21.08.2002 - 14.11.2008

Corolla: 06.07.2001 - 31.03,2004
Prius: 04.06.2003 - 27.03.2009

Toyota

lokakuu
2012

Auris (2.2 D-CAT-moottorit
Avensis (T 27)
RAV-4 ( A3 )

valm.aika:
Auris: 02/2007 - 02/2011
Avensis: 11/2008 - 01//2011
RAV-4: 11/2005 - 08/2010

Virheilmoitus
Puutteellisen materiaalikestävyyden vuoksi saattaa ohjausvaihteen
hammaspyörän ja ohjausakselin välinen liitos löystyä ja aiheuttaa

jopa ohjattavuuden menetyksen.
Valmistajan mukaan ensivaiheessa virhe aiheuttaa huomattavaa
kolinaa ohjauksessa ja vasta tämän jälkeen ongelmia
ohjausakselin ja hammaspyörän välisen liitoksen toimattomuutena
Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisissä ajoneuvoissa ohjausakselin
alapään. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Taka-akselin aurauksensäätötankojen säätöelinten lukkomutterit
saattavat olla kiristetyt puutteellisella kiristysmomentilla. Tämä
saattaa johtaa aurauksen muuttumiseen ja ajovakavuuden
häiriintymiseen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa lukkomuttereiden
kireyden ja tarvittaessa säätää aurauksen. Kierteiden vaurioiden
ollessa kyseessä säätötangot vaihdetaan.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki

Toyota

Ilm.aika

Malli

marraskuu Prius II (NHW20)
2012

Toyota

lokakuu
2012

Yaris (P9), Auris (E15),
RAV-4 (A3)

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

valm.aika:
23.07.2003 - 27.03.2009
valm.numerot:
JTDKB20U# #0001072 - #0133249
JTDKB20U# #3000015 - #3546422
JTDKB20U# #7000633 - #7893861
JTDKB22U# #0002646 - #0002646

Moottoritilan hybridikomponentit ovat nestejäähdytteisiä.
Puutteellisen nestekierron vuoksi saattavat nämä lopettaa
toimintansa ja jopa aiheuttaa oikosulun. Toiminnan keskeytyessä varoittavat moottorin, systeemin ja hybridisysteemin
varoitusvalot häiriöstä.Tässä tapauksessa voidaan vielä ajaa
ajoneuvolla huoltoon. Oikosulkutapauksessa palaa varoke ja

valm.aika:
09/2006 - 12/2008

ajoneuvo pysähtyy.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisssä ajoneuvoissa häiriön aiheuttaneen vesipumpun. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Puutteellinen voitelu ikkunan nostimen kytkimessä saattaa
aiheutttaa kytkimen nopeaa kulumista ja toimintahäiriöitä.
Seurauksena saattaa aiheutua kiinnijuuttuminen tai oikosulku.
Ajoneuvon edustaja tarkistaa kytkimen toiminnan ja vaihtaa tämän
tarvittaessa.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon halitjoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

Volvo

joulukuu
2012

S 60, V 60

valm.aika:

A-pilarin verhoilut saattavat olla kiinnitetyt liian suurella kiristysmomentilla. Tämän seurauksena nämä saattavat sivuturvatyynyjen
laukeamisen yhteydessä irrota ja vahingoittaa matkustajaa.
Ajoneuvon edustaja vaihtaa verhoilukappaleet ja niiden kiinnitykset.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa
olmoitettu virheestä.
Työ merkitään Volvo-edustajatiedostoon.

maaliskuu
2012

Polo V, golf VI, Jetta, Beetle, valm.aika
Touran, Caddy,
mallivuodet 2010 - 2012
1.2 TSI-moottorit

VW

mallivuosi 2013

Ahtimen painesäädin (hukkaportin ohjaus) saattaa johtaa
moottorin tehon rajoittumiseen ja moottorin puuteelliseen
täytökseen. Samalla syttyy varoitusvalo moottorin häiriöstä ja
vikasieto-ohjelman käynnistymisestä. Ajoneuvon edustaja
tarkistaa ahtimen osanumeron, onko kyseessä
em. virheen mukainen ajoneuvo. Jos on, asennetaan säätötangon
ja painesäätimen väliin välilevy (2 mm ). Lisäksi päivitetään
moottorin ohjausohjelma.
Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton
Virheestä ei ole erikseen tiedotettu.
Työ merkitään huoltovihkoon koodilla "24V9" ja tarralla "24V9"
varapyörä- tai työkalutilaan (Caddy)

Merkki

Ilm.aika

Malli

Valm. aika/valm.numero

Virheilmoitus

VW

lokakuu
2012

Touran Ecofuel,
maakaasukäyttö

valm.aika:
09/2005 - 05/2009

Valmistajan mukaan kentällä sattuneen vauriotapauksen johdosta
kahdessa taaimmaisessa maakaasusäiliössä saattaa esiintyä
venttiilien alueella korroosiovauroita, jotka johtuvat puutteellisesta
fosfatoinnista. Tästä saattaa seurata vakava vaurioriski.
Suoraa syytä sattuneeseen vaurioon ei vielä voida esiintuoda.
Varovaisuustoimenpiteenä ajoneuvon edustaja sulkee kaikissa
ajoneuvoissa tyhjäksi ajon jälkeen taaimmat kaasusäiliöt siten,
että tankkausvaiheessa ei painetta voida nostaa 250 bar arvoon.
Täten ajoneuvoa voidaan käyttää ilman vauriovaaraa, kunnes
säiliöt voidaan vaihtaa marraskuu 2012 jälkeen.
Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Työ merkitään huoltovihkoo tunnuksella "20T3"
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